Jak przyspieszyć
Twoją hydroponikę
z Growcoon
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Fiolet to nowa zieleń:
Growcoon do hydroponicznych
systemów uprawy
Poprawa uprawy

Bez ograniczeń

Wykorzystanie systemów hydroponicznych znacznie

Growcoon łączy stabilną otwartą strukturę siatki

wzrosło w ostatnich latach, z tego powodu producen-

tradycyjnej doniczki z luźno wypełnionym, nie

ci szukają dodatkowych rozwiązań, które dodatkowo

zagęszczonym podłożem. Zapewnia to idealne

poprawią uprawę roślin w wodzie.

środowisko korzeniowe dla młodych roślin i
prowadzi do szybszego wzrostu - w niektórych

Growcoon jest obecnie niezbędnym systemem do

przypadkach skraca czas wzrostu nawet o trzy dni.

hydroponicznych procesów uprawy. Przynosi liczne
korzyści, przyspiesza uprawę wysokiej jakości roślin.

Nie ma żadnych ograniczeń, które mogłyby
zagrozić wzrostowi korzeni; nie trzeba odcinać

Kostka lub doniczka

żadnych tworzyw sztucznych, a woda z sys-

Podczas pracy z systemem hydroponicznym po-

temu nie ma negatywnego wpływu, ponieważ

trzebne są młode rośliny, które zostały wyhodowane

Growcoon nie wchłania cieczy. Growcoon, w tym

W kostce torfowej lub doniczce. Ogólnie rzecz biorąc,

bryłę korzeniową rośliny, można usunąć jako

doniczki są zdecydowanie preferowane, głównie dla-

odpady zielone lub dostarczyć wraz z rośliną dla

tego, że znacznie więcej podłoża potrzeba do kostek

klientów.

torfowych niż do doniczek, które wymagają jedynie
luźnego napełnienia.
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Natychmiastowe ulepszenia
w hydroponice
Lepszy rozwój korzeni

Wysoka stabilność

– Szybkie i nieutrudnione ukorzenianie poprzez

– I dealnie stabilne doniczki w wilgotnych

otwartą strukturę siatki
– O twarta struktura siatki umożliwia wyższą
wymianę tlenu, stymulując silny wzrost korzeni

warunkach wzrostu
– Brak zanieczyszczenia wody systemowej
przez luźno wypełnione podłoże

Najwyższa jakość roślin

Imponująca wydajność

– Krótsze cykle uprawy

– Ł atwa obsługa dzięki automatycznemu

– Wysoce równomierny wzrost roślin
– Lepsze przyjmowanie się młodych roślin po
przeniesieniu do systemu hydroponicznego

systemowi dozownika
– Optymalna stabilność doniczki do
automatycznego sadzenia

Wysoka elastyczność

Zatwierdzony do uprawy ekologicznej

– Dotyczy zarówno Deep Floating System (DFS),

– Na bazie całkowicie biodegradowalnych polimerów

jak i Nutrient Film Technique (NFT)
– Dostępne różne rozmiary pasujące do
każdego systemu hydroponicznego

– Brak szkodliwych pozostałości
– Brak zanieczyszczenia upraw szkodliwymi
substancjami
– Bezpieczny dla roślin, ludzi i środowiska
– Na liście SKAL jest zgodny z
przepisami UE dotyczącymi
uprawy ekologicznej
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Growcoon jest idealnie
dopasowany do każdego
systemu hydroponicznego.
Aby dowiedzieć się więcej o ofercie Growcoon
do hydroponiki, zobacz
www.klasmann-deilmann.com/en/growcoon
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Liczne korzyści z
Growcoon
Uprawa
Główne korzyści

– Zwarta bryła korzeniowa
– Szybki wzrost korzeni

– Krótsze cykle uprawy

– Szybki wzrost korzeni włośnikowych

– Dorodne rośliny

– Łatwe ukorzenianie dzięki luźno

– Wyższa stabilność bryły korzeniowej

wypełnionemu podłożu w doniczce

– Niższy wskaźnik
awaryjności - szczególnie w
przypadku wrażliwych sadzonek

Logistyka
– Łatwe magazynowanie w stos

Obsługa

–D
 uża liczba Growcoonów na
pudełko / paletę

– Idealnie pasuje do tac ze względu na

– Wydajny transport

spójne wymiary
– Łatwy do wyjęcia z tacy
– Łatwa selekcja dla szybkiego
procesu wysyłki
– Brak uszkodzeń brył korzeniowych
lub korzeni podczas przesadzania

Idealny mikroklimat
– Zaprojektowany, aby idealnie pasował
do komórek tacy
– Stożkowy kształt pozwala na dodatkowy bufor
tlenowy między Growcoon a komórką tacki
– Otwarta struktura siatki
– Zastosowanie luźnego podłoża
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Systemowe rozwiązania z
Growcoon
Co to jest Growcoon

Wiele rozmiarów

Growcoon jest w pełni biodegradowalną doniczką o

Growcoon jest dostępny w wielu różnych standardowych

stabilnej, ale elastycznej strukturze otwartej siatki.

rozmiarach i nadaje się do wszystkich popularnych roz-

Growcoon tworzy stabilną bryłę korzeniową, gdy jest

miarów tac. Ponadto istnieje specjalna seria Growcoon

stosowany w połączeniu z wysokiej jakości podłożem

do hydroponiki. Dzięki temu Growcoon można stosować

sadzonkowym.

we wszystkich uznanych systemach rozmnażania i w
różnych tacach. Ponadto na specjalne zamówienie mogą

Efektywny wzrost

być produkowane specjalne rozmiary.

Growcoon to optymalny system dla wszystkich
rodzajów metod rozmnażania. Okazuje się, że

Specjalne podłoża do hydroponiki

jest szczególnie skuteczny w siewie, ukorzenianiu

Klasmann-Deilmann opracował szereg podłoży uprawo-

sadzonek, szczepieniu i dorastaniu młodych roślin

wych odpowiednich zwłaszcza do stosowania Growcoon

z hodowli invitro, a także w uprawach pionowych i

w systemach hydroponicznych.

systemach hydroponicznych.

Specjalny dozownik
Dozownik zaprojektowany specjalnie dla Growcoon jest
oferowany przez holenderską firmę Flier Systems B.V.
Dozownik znajduje się przed maszyną do napełniania
tac i automatycznie umieszcza Growcoons na tacach.
Alternatywnie można to zrobić również ręcznie.
Growcoony dostarczane są w kompaktowych
opakowaniach. Dozownik automatycznie odkłada
Growcoony i umieszcza pełny rząd Growcoonów na
całej szerokości tacy.
Zalety dozownika:
– Zautomatyzowane umieszczanie Growcoonów na tacy
– Zaprojektowany dla Growcoonów o różnych rozmiarach dzięki wymiennemu dozownikowi
– Prosta obsługa
– Dozownik można łatwo włączyć do linii napełniania tac
– Wysoka wydajność, od 10 000 do 50 000
Growcoonów na godzinę
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Połączona doskonałość:
Podłoże i Growcoon
Otwieranie nowej ery

Specjalne podłoża do hydroponiki

Coraz więcej producentów przechodzi na hydroponikę w

Klasmann-Deilmann jest wiodącym na świecie

uprawie różnych roślin warzywnych, co jest spowodowa-

producentem specjalistycznych podłoży uprawowych

ne rosnącym zapotrzebowaniem na bezpieczną żywność

do komercyjnego ogrodnictwa. Bazując na naszym

i uprawę bez pozostałości. Obecnie systemy hydropo-

doświadczeniu ze wszystkimi rodzajami systemów

niczne stosuje się głównie do uprawy warzyw liściastych

uprawy, nasza szeroka gama substratów oferuje roz-

i ziół, ale intensywnie badane są również zastosowania

wiązania dostosowane do zastosowania Growcoon w

do innych warzyw, kwiatów ciętych i innych upraw.

hydroponice. Wszystkie podłoża zostały sprawdzone
w uprawie młodych warzyw, warzyw liściastych, ziół i
wielu innych upraw.
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Substrat

Receptura
Skład

Tray Substrate
Growcoon

Plug Mix
Extra Plus

TS 1 fine
0.7kg 0:17:27

TS 1 fine
Organic propagation

394

402

380

U48

Perlit
(1 – 7.5 mm)

Torf cegiełkowy
(1 – 7 mm)

Perlit (1 – 7.5 mm)

Perlit (1 – 7.5 mm)

Torf frezowy
(0 − 5 mm)

Torf frezowy
(0 − 5 mm)

Kokos (buforowany)
Torf cegiełkowy
(1 – 7 mm)
Torf frezowy
(0 − 5 mm)

Torf frezowy (0 − 5 mm)

pH (H2O)

5.8

6.0

5.7

5.7

0.75

0.7

0.7

bez

Zwilżacz

Hydro S

Hydro S

Hydro S

Struktura

drobny

drobny

bardzo drobny

bardzo drobny

Polecane

Rozsady warzyw,
roślin ozdobnych.
Idealne do użycia z
systemem Growcoon.

Rozsady warzyw,
roślin ozdobnych.
Idealne do użycia z
systemem Growcoon.

Rozsady warzyw,
roślin ozdobnych.
Substrat do siewu bez
nawożenie azotowego.
Wymagane pogłówne
nawożenie azotowe.

Rozsady warzyw,
roślin ozdobnych.
Substrat bez nawozu
przeznaczony do
użycia z nawozami
organicznymi np.
płynnymi. Aprobowany
przez OMRI do upraw
organicznych.

Nawóz (g/l)
Mikroelementy
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Wyłączenie
odpowiedzialności:
Oświadczenia zawarte w niniejszej karcie informacji technicznych opierają się na naszej obecnej
wiedzy, nie twierdzimy, że są pełne lub w pełni dokładne. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Nie udzielamy żadnej gwarancji ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności
indywidualnych przypadkach, wszystkie szczególne okoliczności zależą od indywidualnej lokalizacji,
warunków przechowywania i uprawy, które są poza zasięgiem naszej wiedzy i wpływów. Podanych
informacji nie należy traktować jako substytutu po indywidualne porady. Informacje te są wiążące
ani nie stanowią części umowy o świadczenie usług.
Growcoon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Maan Biobased Products B.V. Growcoon®
jest rozwijany i produkowany przez Maan Biobased Products B.V. Grupa Klasmann-Deilmann Group
posiada prawa do globalnej dystrybucji tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
www.growcoon.com.
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